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Digikamerasta kuvakirjaan



Koko kurssin sisältö

• Kameran tärkeimmät ominaisuudet

• Valokuvauksen perusteet ja pikkuniksit 
onnistuneen kuvan ottamiseksi

• Kuvien siirto tietokoneelle

ja kuvien esikäsittely.

• Digijärjestelmä tutuksi!

• Kuvien arviointia (Huonoja

kuvia ei ole olemassa!)



Tutustumisen
tärkein osa = käyttöohje 

Jos et tunne kameraasi, et osaa sitä 
myöskään käyttää!









Tekijänoikeus koskee meitä kaikkia!
• Tekijänoikeus on tekijän lakisääteinen oikeus 

kirjalliseen tai taiteelliseen teokseensa.

• Teoksia valokuvan lisäksi 

voivat olla esimerkiksi kirjalliset tuotokset, elokuvat, äänitteet, 
taidemaalaukset ja sävelteokset. Kirjallisia teoksia ovat myös 
tietokoneohjelmat, kartat ja graafisesti muotoillut teokset. 

Tekijänoikeus ei suojaa ajatuksia, vaan teoksen 
ilmiasua eli toteutustapaa. (Wikipedia)





MUISTA!

VOIT KUVATA OMAAN KÄYTTÖÖN, 

MUTTA

ÄLÄ KÄYTÄ KUVAA SEN KOHDETTA

LOUKKAAVASTI!







Hanki kameralle sopiva säilytyslaukku tai –pussi!



Säilytyspussi / -kotelo

• Varattu tila täyttyy aina!

• Sukelluspussi on halpa vesisuoja



Hanki kameralle sopiva vara-akku!

Hanki suodin suojaksi! (monikalvo-
harmaa- tai polarisaatiosuodin)

Hanki mieluummin 2 keskikokoista
korttia yhden ison sijaan!



Paristot / akut

• Jos kameraasi käyvät sormiparistot / -akut, 
hanki vara-akut ja erillinen laturi! Tämä tulee 
ennen pitkää halvemmaksi!





Kameran perusrakenne



Muistikortit

• Usealla muistikortilla varmistat, etteivät 
”kaikki munat ole samassa korissa”!

• Useimmiten 4 GB –kortti riittää!



Muistikortit



Joskus kamerassa on 
myös ns. salamaistukka!

Näyttö on/off

Tarkennuksen ja valotuksen lukitus



200 – 500 mm

Polttoväli

~ 35 - 50 mm

~ 10 – 35 mm

< 10 mm



Objektiivi
12 mm

80 mm

4,5 mm

130 mm



Salamalaitteet ja heijastimet

• Lisäsalamalla ja heijastimilla saadaan valoa 
sinne, mihin kameran oma salama ei yllä!

• Myös vallitsevassa valossa iso apu!



Salamalaitteet ja heijastimet



Joskus myös istukka

Näyttö on/off

Tarkennuksen ja valotuksen lukitus

Tärkeä säätö silmälasien 

käyttäjälle!



Näyttö

• Näytön valinta, informaatio vai sommitelma?



Kultainen leikkaus



Kultainen leikkaus



Kultainen leikkaus



Kultainen leikkaus

• Kultaisen leikkauksen vaikutus



Kultainen leikkaus
• Poikkeus vahvistaa säännöt!



Tarkennuksen lukitus

Yleisin virhe kuvassa = kohde jää epätarkaksi!



Valotuksen / tarkennuksen lukitus

• Valonmittaus ja/tai kuvan tarkennus voidaan 
lukita seuraamaan tiettyä kohdetta.



Laukaisu



Laukaisu



Harjoittele!

Ota kuva niin, että varsinainen kohde 
ei ole kuvan keskellä!

Ts. tarkenna ensin kohteeseen, sitten 
siirrä kameraa ja ota kuva.



Valotuksen / tarkennuksen lukitus
A = automaattinen
F = Focus = tarkennus
E = Exposure = valotus



Valotuksen / tarkennuksen lukitus



Esim. kuvien katselu / poisto

Punasilmäisyyden poisto, pakkosalama jne.



Kyllä pystyy!



Kuvien palauttaminen



Sarjakuvien ottaminen



Sarjakuva = kuvasarja



Sarjakuvien ottaminen



Valkotasapaino



Valkotasapaino



Valkotasapaino



Lähikuvaus = Makrokuvaus = 1 cm – 2 m

Tarkennus käsin / automaattisesti

Zoomaa aina samaa kohdetta!



Tarkentaa voi myös käsin



Makrokuvaus

Nikon pokkari

Nikon pokkari + 

10x30 kaukoputki



Makrokuvaus ->Digiscoping

www.digiscoping.fi/

Nikon pokkari

Nikon pokkari + 

10x30 kaukoputki



Tilavalitsin



Tilavalitsin




